
9 

 

.INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho de conclusão de curso surgiu pela necessidade de se 

compreender, enquanto educadores, a sexualidade humana como fator de 

desenvolvimento dos alunos do 5° ano da Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental “Zélia Flecha da Silva”, localizada na cidade de Magalhães Barata, 

Nordeste do estado do Pará. 

A sexualidade humana sempre foi uma questão desafiadora dentro da 

sociedade principalmente no que diz respeito às crianças e adolescentes, por isso, 

houve a necessidade de se fazer a pesquisa na referida escola acima citada. Esse 

tema é um aspecto natural do ser humano sendo despertado comumente desde a 

infância até a sua morte. Entretanto, tendo em vista os estímulos sexuais externos 

(contexto social, mídia etc.) e internos (biológicos e psicológicos) esse conjunto de 

fatores conduzidos com responsabilidade e compromisso de todos, crianças e 

jovens irão do florescimento a vida adulta sem grandes conflitos. Diante deste 

contexto se questiona: Essa pesquisa tem como objetivo geral verificar como os 

educadores estão conduzindo o processo da sexualidade humana na escola.  

A sexualidade é tema frequentemente vivenciado, mas, entretanto, pouco 

discutido na escola, embora algumas unidades educacionais já o façam 

formalmente, em programas de educação sexual, oficina e palestras, 

informalmente, nas conversas e relacionamentos entre estudantes no cotidiano da 

escola e nas reuniões pedagógicas dos docentes. Para um estudo mais 

aprofundado acerca do tema houve a necessidade de elaborar objetivos 

específicos que são identificar as concepções da escola e dos educadores a 

respeito da sexualidade humana; conhecer as percepções dos alunos no que tange 

ao desenvolvimento da sexualidade na escola; identificar a partir da visão dos 

docentes como as ações de sexualidades estão sendo conduzidas na sala de aula. 

Como o tema a ser pesquisado está inserido no cotidiano das instituições 

escolares? Nesse contexto educacional, os educadores se deparam com situações 

onde a sexualidade das crianças e adolescentes estão em nítidas evidências. A 

concepção da escola acerca da sexualidade está baseada nos direitos sexuais que 

são direitos humanos fundamentais e universais. A sexualidade é uma parte 

integral da personalidade de todos os seres humanos, e, é construída por 

intermédio da interação entre as pessoas. 
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O interesse acerca da sexualidade no contexto escolar reforça a 

característica multidimensional do processo ensino-aprendizagem, mostrando que 

o desenvolvimento cognitivo do indivíduo é estreitamente relacionado e, portanto, 

influenciado por seu desenvolvimento pessoal e social, no qual a sexualidade e 

afetividade têm papéis fundamentais, pois nem sempre os educadores e a família 

conhecem e reconhecem a importância da contribuição dos diversos fatores que 

influenciam em uma sexualidade sadia. As questões que permearam essa pesquisa 

foram elaboradas a fim de nortear quais as concepções da escola e dos 

educadores, acerca das sexualidades humana; como a escola está orientando 

essas questões, e como as ações de sexualidade dos alunos estão sendo 

conduzidas. 

Vale ressaltar que as manifestações sexuais fazem parte de diversos 

momentos do desenvolvimento da vida do ser humano, e está sempre presente no 

cotidiano da sala de aula e precisa ser visto pelos educadores como uma realidade 

que a escola vive atualmente. 

Trabalhar educação sexual dentro da sala de aula deve ser uma ação 

continua na vida das pessoas, dessa forma o tema sexualidade precisa ser 

discutido com os alunos o quanto antes. É fundamental falar de sexualidade com os 

alunos na sala de aula, mais para isso precisa- se romper os medos e tabus tão 

presentes na prática pedagógica e seguir na propagação de informações. Enquanto 

a escola tem o dever de capacitar os professores principalmente na educação de 

ensino fundamental, para um melhor desenvolvimento nas informações que 

envolva a sua sexualidade. 

Por isso essa pesquisa torna se de grande importância para a comunidade 

acadêmica, pois, situações dessa natureza são frequentemente vivenciada na 

escola, família ou em outros ambientes sociais. Uma pessoa que não é orientada 

com clareza, e segurança, pode se frustrar e procurar outros meios para esclarecer 

sua curiosidade. 

Pretende-se com esse estudo contribuir com novas reflexões para o 

planejamento educacional, nessa perspectiva é necessário conhecer o espaço 

escolar a formação e as informações que podem influenciar na vida dos 

educandos, para que essas informações sejam bem compreendidas e vivenciadas, 

para não frustrar futuramente a vida das crianças e jovens. 
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Dessa forma os educadores precisam de planejamento, ações voltadas 

para a sexualidade. Nesse processo, as escolas devem ser um modelo de 

instituição que exerça seu papel de informatizadora das questões e que 

compreenda que gênero e sexualidade faz parte da vida dos seres humanos. 

A sexualidade é um aspecto natural do ser humano, sendo despertado 

desde muito cedo “infância”. Entretanto, tendo em vista os estímulos externos 

(contexto social, mídia, etc.) e internos (biológicos e psicológicos) esse conjunto de 

fatores conduzido com responsabilidade e compromisso de todos, crianças e 

jovens irão do florescimento à vida adulta sem grandes dificuldades.  

Diante desse contexto, percebeu-se a necessidade de pesquisar este 

tema, para a real compreensão dessa temática e considerando todos os aspectos 

destacados e com o objetivo de analisar as educações sexuais dos jovens nas 

entidades de ensino (escola) a metodologia abordada nessa pesquisa foi qualitativa 

que tem por motivo proporcionar aproximação com o problema, visto a torna-lo 

mais nítido. 

Tais procedimentos metodológicos foram desenvolvido por intermédio de 

um trabalho bibliográfico, pesquisa de campo e elaboração de questionário para os 

profissionais que atuam como professores do 5º ano e coordenador pedagógico da 

escola para facilitar a pesquisa. 

.  



12 

 

2.FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

2.1. Hitórico e bases conceituais de sexualidade humana 

 

Este capitulo apresentará um breve histórico da sexualidade humana 

dando ênfase a sua existência no ambiente escolar, apontando diferentes aspectos 

do ponto de vista e possíveis abordagens a respeito do assunto.  

Durante muito tempo na história da humanidade, a palavra sexualidade foi 

considerada um tabu de grande proporção. O termo era associado às coisas feias, 

ridículas, sem fundamentos e era considerado pecado certas palavras referentes ao 

sexo. Falar de sexo também era proibido, principalmente por crianças e 

adolescentes. Procurava-se evitar o máximo falar de sexo de maneira tão 

dramática que muitas pessoas acabavam ficando em silêncio e por manter 

ignorância absoluta sobre os fatos. Isso aguçava ainda mais a curiosidade das 

crianças e jovens acerca da sexualidade. Restrição era tanta que muita das vezes 

chegava ser agressiva o mesmo acontecia quando surgiam perguntas de 

curiosidade a respeito dos nascimentos dos bebês. As perguntas quando eram 

respondidas sempre eram do tipo “a cegonha trouxe de madrugada”; “passou um 

avião e deixou à noite”, alguns pais aplicavam uma enorme mentira em vez de se 

falar à verdade. 

No entanto no desenvolvimento da sexualidade a família é o principal 

elemento formador da criança, sendo os pais os primeiros responsáveis de educar 

sexualmente seus filhos, netos ou outras pessoas que ali vivem, passando seus 

valores culturais e crenças, formando um amplo conjunto de influencias exercido 

sobre o ser humano. 

 

A psicologia já sabe há um bom tempo que a questão sexual, pelos 
aspectos morais a ela vinculados, é fonte de angustia para o jovem que se 
inicia nesses segredos. Mais não é somente o jovem que sofre angústia 
com a sexualidade; o adulto e o velho também. Procurando o caminho 
para aplacar essa angústia, a ciência tem tentado superar o moralismo que 
envolve o tema (nem sempre com sucesso) e procurado descobrir as 
fontes e os caminhos da sexualidade. (LANNOY 1978, p. 222) 
 

 

                Este vários papéis colocados aos jovens acabam confundido ainda mais 

suas vidas. A sexualidade tem muita importância na vida psíquica do ser humano, 

pois independente da força reprodutiva, relaciona-se com a busca dos prazeres. 
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Lannoy (1978, p. 223) descreve que “Freud, um dos pioneiros nos estudos 

da sexualidade humana nos seus fundamentos psicológicos, em sua obra Três 

ensaios sobre a teoria da sexualidade, escrita em 1905, mostra que a sexualidade 

ocorre nas crianças quase desde o seu nascimento”.  

Mais estas afirmações causaram uma grande repercusão no período, 

devidamente por a puberdade nesse período ser considerada como a iniciação da 

vida sexual. 

Para Suplicy (1999, p. 18) “nascemos todos seres sexuais; no bebê a 

sexualidade é tão espontânea como a capacidade de sugar o seio materno ou a 

mamadeira e mais tarde, andar e falar”. 

A sexualidade se desenvolve no principio da vida humana e continua se 

manifestando de maneira diferenciada em cada momento da vida infantil. 

Devidamente a muitos fatores, a adolescência é vista como uma fase difícil de ser 

lidada é nessa fase que aparecem as mudanças biológicas, como alterações dos 

hormônios, que o correm nos indivíduos. Que além de facilitar o aparecimento da 

sexualidade e de provocar ligeira aceleração no desenvolvimento estatural que 

acabam induzindo diretamente no comportamento dos jovens. 

 

Para Freud, ao nascer o ser humano trás impulsos inconscientes em 
busca do prazer. Os impulsos naturais foram por ele chamados de id (das 
Es, em alemão) e são todos manifestações de uma tendência inata sua 
causa é a libido, energia sexual que se encontra inicialmente na boca (1º 
ano). Todo prazer é procurado com a estimulação da região oral. No 2º 
ano, a libido se concentra na região anal. É o período das excreções 
sólidas. No 3º ano, ela se concentra na região fálica. A criança de qualquer 
sexo, nesta etapa, manipula os órgãos genitais em busca do prazer. 
Durante todas essas fases (período narcisista), objeto do prazer é o 
próprio corpo da criança. A partir dessa etapa, e principalmente por volta 
do 5º ano, o menino tem uma grande predileção pela mãe e a menina pelo 
pai. A impossibilidade desse amor (complexo de Édipo) leva o menino a se 
identificar com o pai e a menina com a mãe. (BOCK; FURTADO; 
TEXEIRA, 1996, p. 59) 
 

 

A sexualidade equivale em um processo de sensações e sentimentos 

entrelaçados e vai muito além da relação sexual. São descorberta relacionadas 

pelo corpo ao simples toque, beijo, carícias, a cujos as reações o cérebro responde, 

enxendo todo corpo com emoções diversas, que tomam conta de todo ser, criando 

um estado mágico. 

A sexualidade é uma extensão humana que permeia por toda vida e está 

contida em todos os sentidos, escolar, familiar e sociedade em geral. O professor 
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tem uma fução fundamental e significativa na formação dos educandos. Portanto ao 

se deparar com as situções vividas, com perguntas e questionamentos e 

curiosidades dos alunos os professores ainda não estão totalmente preparados 

para responder  tais questionamentos. 

Em Brasil (1997, p.10) “falar de sexualidade é invadir um terreno fértil em 

tabus e reticências”, ou seja, muito se fala e pouco se realiza, tanto dentro das 

famílias, nas comunidades religiosas e até mesmo, na escola. A sexualidade não 

surge de uma hora para outra. Desde o nascimento o corpo responde as caricias 

dos pais, que proporcionam seguranças e conforto. 

É na puberdade que a sexualidade é mais manifestada, por causa das 

ações dos hormônios sexuais sobre o organismo. É justamente nessa fase que o 

os jovens inicia a busca de novas emoções, propiciando uma enorme expectativa 

diante do iguinorado principalmente no que diz respeito a sua sexualidade.  

 

Além do controle da reprodução, muitas outras questões atormentam os 
jovens: o homossexualismo- doença, vísio ou comportamento alternativo? 
O orgasmo- um privilégio masculino? O aborto- um crime ou uma opção? 
Os métodos contraceptivos, a masturbação, enfim, tudo que diz respeito à 
nossa sexualidade é algo (des)conhecido e produtor de ansiedade para a 
maioria dos jovens. (LANNOY, 1978, p. 221). 
 
 

Por isso uma conversa franca sobre o assunto torna-se fundamental para 

que o jovem possa usufruir cada etapa da sua sexualidade com segurança e 

tranquilidade. 

De acordo com Silva et al. (1997, p. 29), “A sexualidade é um dos 

assuntos mais debatidos em todos os países do mundo”, o tema pesquisado vem 

gerando discussões, mudando os comportamentos das pessoas, associada às 

coisas ruins, inconvenientes e impróprias. Apesar do grande avanço global e 

tecnológico contribuir para uma transformação nas atitudes morais, a sexualidade 

continua sendo um fator discursivo na sociedade.  

Na visão de Pimentel (2010, p. 18), “As mudanças que afetam a 

sexualidade são revolucionárias e muito profundas, a vida pessoal tornou-se um 

projeto aberto, criando novas demandas e novas ansiedades”. Portanto as 

discussões da sexualidade envolve o crescimento humano, em seus aspectos 

intelectual, físico, emocional e sexual.  
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A sexualidade é parcela natural e integral de todo  ser humano, mais seu 

estabelecimento está sujeita a um debate intelecto contínuo. A sexualidade 

fundamenta-se no corpo físico e a sua expressão é modificada por forças pessoais 

e sociais. 

Para Duarte (1995, p. 61) “O comportamento sexual humano, além de ser 

muito diversificado e de inter-relacionar- se com quase todas as facetas da vida, 

está coberta de muito preconceito, superstições, verdades escondidas e teorias em 

descrédito”. Compreende-se, que a sexualidade seja culturalmente construída, 

suas ações são relevantes aos conhecimentos que diferenciam o normal e o 

anormal, portanto as informações que adquirimos quando criança e as intervenções 

sociais trazem graves consequências que envolvem nossa sexualidade e a vida do 

ser humano. 

Percebe-se que é no ambiente familiar que acriança adquire com maior 

grandeza as informações e estímulos, referente à sua sexualidade.  

Para Green (1994, p. 6 ) “Durante a fase final da infância e o início da 

adolescência, os jovens geralmente sentem crescer sua curiosidade pelo sexo”, ou 

seja na sociedade atual que vivemos referentes à sexualidade tornam- se cada vez 

mais e passíveis de serem discutidas. Hoje, crianças, adolescentes e jovens estão 

expostas a informações variadas nos meios de comunicação e nas ruas, sem 

qualquer esclarecimento. 

A atividade de orientação sexual visa propiciar aos adolescentes a 

possibilidade do desempeho de sua sexualidade de maneira responsáveis e 

prezerosa. Seu desenvolvimento deve oferecer principios para o discernimento de 

comportamentos dependentes a sexualidade que exigem privacidade e intimidade, 

assim com reconhecimento das manifestações de sexualidade possiveis de serem 

expressas na escola. 

Na visão de Foucault (1988, p. 100) “A sexualidade é o nome que se pode 

dar a um dispositivo histórico”.  Portanto a sociedade moderna em que vivemos 

continua a receber reflexo das mudanças ocorridas na sexualidade. Assim a 

característica em compreender a sexualidade e as relações de gênero numa 

perspectiva sócio cultural e politica, constitui de forma gradual no decorrer de toda 

a vida do ser humano.  

O contexto atual expressa claramente à compreensão do processo 

histórico acerca da construção da sexualidade, evidentemente não é o momento do 
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nascimento que define o ser como “macho ou fêmea” mais sim vários processos 

que se constituem no âmbito cultural e social, tornando um processo contínuo de 

transformação da sexualidade ao longo de toda vida. 

Para Ruth (1994, p. 51) “a sexualidade é algo mais que sexo físico, com 

ou sem coito. Porém, a sexualidade não se restringe a todos os aspectos do 

comportamento dirigidos ao prazer sexual”, ou seja, é muito importante a 

orientação no que diz respeito à sexualidade, pois na sociedade em que vivemos 

repletas de preconceitos, os gestos verbais e não verbais, o relacionamento na 

família e na sociedade, a postura de como a sexualidade é tratada e orientada, são 

responsável pela educação dos sujeitos. 

Gewandsznajder (1997, p. 12) afirma que “O comportamento de cada um 

resulta do relacionamento que se tem com a família, da educação que se recebe, 

do ambiente e das condições econômicas em que vive da religião; enfim, de tudo 

que se compõe a história de vida de cada pessoa”. A falta de conhecimento e 

formação adequada por parte dos pais e professores pode gerar futuramente 

consequências negativas na vida das crianças e jovens. 

 

2.2. Evoluções da sexualidade nas sociedades e na escola 

 

No conceito de Lannoy (1978, p. 220) “nosso desconhecimento e 

portanto nossas dúvidas sobre a nossa sexualidade são inúmeras. Apesar de ser a 

nossa sexualidade, ela nos aparece como algo incógnito, cheio de preconceitos, de 

moralismo, de dúvidas, de informações incorretas”. O tema sexualidade sempre foi 

polêmico em nossa tradição educacional. O contexto atual expressa claramente à 

necessidade e a importância da inclusão da orientação sexual na escola, de modo 

que esta seja feita de forma esclarecedora para que possa dirimir conflitos 

existentes.  

Para Gandra et al. (2002, p. 5) “na nossa cultura ainda está muito 

arraigada a ideia de que a sexualidade está diretamente relacionada ao ato sexual”. 

          A sexualidade é um aspecto extremamente importante na formação do ser 

humano. No caso dos jovens, as experiências sexuais quase nunca acontecem de 

maneira correta e planejada. Normalmente elas acabam acontecendo de forma 

erronia não programada e sem que alguns cuidados, esclarecimentos importantes 

sejam tomados. 
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Para Radespiel (1998, p. 4) “a orientação sexual na escola deve ser 

entendida como um processo de intervenção pedagógica que tem como objetivo 

transmitir informações e problematizar questões relacionadas à sexualidade”. Em 

razão da demanda social cada vez mais crescente de e informações chegando a 

tempo real na vida das pessoas, estudos acerca da sexualidade já começaram a 

ser vivenciada com mais naturalidade e seriedade. Almeja-se o conhecimento 

global do ser humano como cidadão, em todos os sentidos. 

A escola possui condições diferentes das famílias, contudo cabe a ela 

discutir as questões ligadas à sexualidade, a bordando diferentes pontos de vista, 

como valores e cresças. Podemos perceber que são diferentes os tratamentos 

dados à sexualidade, no cotidiano familiar e no espaço escolar. Diante de tais 

acontecimentos, nunca é demais dizer que a orientação sexual no espaço escolar 

se faz urgentemente necessário.  

Compete à escola fazer parte desse processo de crescimento das 

crianças e adolescentes. Aliada a família, a escola pode oferecer aos seus 

educandos, momentos que certamente contribuirão bastante para sua formação 

pessoal, futuramente profissional. 

Para isso a escola devem propiciar informações verdadeiras e 

atualizadas do ponto de vista cientifico e propagar os diversos valores associados à 

sexualidade e aos comportamentos sexuais predominados na sociedade e 

possibilitando aos alunos a desenvolverem atitudes coerentes a sua sexualidade 

que ele próprio trás consigo.  

As polemicas que permeiam a sexualidade humana vem desde a 

antiguidade, trazendo inquietações na vida das pessoas, a pesar dos avanços 

tecnológicos e das transformações globais, as pessoas ainda continuam submissos 

aos tabus envolvendo a sexualidade. 

Os estudos a cerca da sexualidade humana engloba vários fatores o 

crescimento global do ser humano, tanto intelectual, social, afetivo-emocional e 

principalmente sexual. As maiorias das famílias acham vergonhoso conversar a 

respeito de sexo com seus filhos, ora pela a qual suas orientações que tiveram de 

seus pais também não foram devidamente adequadas para esclarecer suas 

dúvidas e curiosidade a cerca da sexualidade. Por isso as maiores partes dos 

jovens passam seu dia na escola onde entram num processo de sociabilização, 
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aflorando sua sexualidade devidamente ao desenvolvimento do seu corpo 

transmitido pelos hormônios existente em si.  

A escola é o local de contato e interação que os jovens muitas das vezes 

utilizam para se conectar com o mundo que o cerca e com as pessoas em gerais. 

Depois do convívio familiar é a escola que faz a complementação da educação 

ofertada pela família, onde são transmitidos temas mais amplos que no dia a dia 

não são repassados e assimilados, tendo a escola uma enorme responsabilidade 

na formação de seus alunos. E quanto ao tema sexualidade? Qual a função das 

instituições de ensino que é a escola frente a esse tema em pesquisa? A escola 

não tem o direito nem vai tomar o lugar das famílias, mas os jovens precisam da 

escola para possibilitar a ela uma aprendizagem verdadeiras e transparentes, já 

que é na escola que também se busca o crescimento do indivíduo como um todo. 
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2.3. BASES TEÓRICAS ACERCA DA SEXUALIDADE HUMANA 

 

Considerando também que a sexualidade é indicada pelas regras, pelas 

normas e valores de cada grupo, e que a sociedade ocidental foi por algum tempo 

nessa esfera, seja de impulsos religiosos, sociais, políticos, econômicos e outros.  

Foi a tentativa de restaurar a sexualidade dos jovens, do oculto em que 

se encontrava bem como a crença estes jovens precisam de apoio, cuidados, 

necessários e adequados, pois a adolescência é uma das etapas do 

desenvolvimento humano caracterizada por mudanças radicais e profundas. 

 

Muitas das vezes aprisionamos nossa sexualidade, ou nos referimos a ela 
como algo exterior a nós, impedindo que ela se manifeste. Assim muitos 
conhecem apenas seu instinto sexual e mantêm ralações puramente 
instintivas, como qualquer outro animal, mas não conseguem conquistar a 
sua sexualidade. Desconhecem a riqueza do convívio mútuo, da igualdade 
humana, da diferença de sexo que se completam para uma grandeza 
maior. ( RADESPIEL, 1998, p. 79). 
 

 
Geralmente os adolescentes percebem as mudanças na sua existência 

e, consequentemente, costumam aparecer dificuldades, tanto consigo mesmo, 

quanto ao vinculo de convivencia com outro e com o mundo que o rodeia. Conviver 

com essa situação pode trazer dúvidads e angustias. A adolescência, bem como 

essas mudanças, trazem dificuldades readapitativas nos adolescente,é uma etapa 

que surgiu pela aventura de cada descoberta, pelo desabrochar da sexualidade. Os 

adolescentes sentem maior necessidade de se afastar do convivio familiar e 

preferem o convívio com os amigos ou a convivência consigo próprio. Costumam 

passar grandes períodos isolados em seu quarto, ou fora de sua casa com os 

amigos. 

A educação sexual, ou a sexualidade no ambiente escolar, foi e ainda 

continua sendo um mecanismo que pode estar introduzido entre as técnicas de 

domínio de poder que se expressar sob vários disfarces e estratégias, entre elas o 

efeito da prevenção a doenças e da grvidez prematura, os educadores, muita das 

vezes, indicam o que acham que os alunos devem ou que não devem saber pela 

natureza do tema. 

Os alunos percebem essas normas e, assim, assimilam o que devem 

fazer e dizer no ambiente escolar, o que é mais conveniente para falar e fazer 
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escondido da escola, da comunidade e da família. É neste contexto, que a 

orientação educacional deve interpor-se. 

 

Muitos consideram que a sexualidade é algo que todos nós, mulheres e 
homens, possuímos “naturalmente”. A ceitando essa ideia, fica sem 
sentido argumentar a respeito de sua dimensão social e politica ou a 
respeito de seu caráter construído. A sexualidade seria algo “dado” pela 
natureza, inerente ao ser humano. (LOURO, 2000, p. 5). 

 

No pensamento da sociedade atual, tudo que diz respeito as questões 

sexuais do ser humano se tornam um segredo escondido á sete chaves. Dialogar 

sobre sexualidade se torna um ato de grosseiro frequentemente exercido, porém, 

esse “dialogar” ainda se encontra longe da escola. 

Os jovens, apesar do orificio que a informação e os meios de 

comunicação estão exercendo em relação á sexualidade, ainda estão entrelaçados 

em um sigilo maior,  onde as respostas sobre a sexualidade se transformam em 

mitos, transmitidos pelos adultos para esconder as verdades 

A sexualidade nós já sabemos que diz respeito ao ser humano. E, 

portanto, está presente e se desenvolve também no ambiente escolar, por meio do 

contado entre educador e os alunos ou entre eles mesmos. Isso fica nítido no modo 

dos alunos serem homens e mulheres, mas suas vontades de ver e insertezas, mas 

também nas suas preocupações com a sua autoestima e o aprendizado da 

prenvenção e fatores que ocasionam uma gravidez e doenças sexualmente 

transmissíveis (DST). 

A educação sexual é uma função e dever de todos nós que temos um 

papel fundamental na educação das pessoas principalmente de crianças e jovens. 

Promover conhecimento acerca da sexualidade inriquece o aluno e cria condições 

para tomar decisões corretas, diminuindo e vulnerabilidade e melhorando o 

desenvolvimento escolar. 

Dessa forma, o professor é importante também como educador sexual. 

Para os alunos esse profissional muita das vezes é a única pessoa com quem ele 

pode confiar para ampliar seus conhecimentos acerca da  sexualidade e 

desenvolver uma nova percepção sobre fatos que, às vezes no seu convivio social, 

podem ser considerado como sem importância para a vida desses seres, como é o 

caso da decisão sobre a primeira relação sexual ou gravides na precoce na 

adolescência. Um educador que é reverente e sabe dessa importância desse papel 
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faz toda a diferença na vida dos seus educandos. Ele se torna um profissional 

capaz de aumentar a bagagem existente na vida dessa criança ou adolencentes. 

 

2.4. A SEXUALIDADE NO COTIDIANO ATUAL DA ESCOLA 

  

A sexualidade nos dias atuais da escola continua sendo um fator de 

repressão ao aluno, à escola aborda a sexualidade somente como prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. 

Os educadores tentam informar aos alunos somente o que eles devem 

aprender sobre sua sexualidade, ainda de maneira restrita. Na visão social atual 

tudo que envolve a sexualidade humana, torna-se um grande segredo escondido 

em grande segurança e a escola se apega a esse segredo e continua distante do 

processo sexual que deveria ser abordado claramente e de maneira segura para os 

educandos. 

Os adolescentes embora com os avanços tecnológicos e as informações 

chegando mais rápidos em suas mãos continuam com uma visão distorcida a cerca 

da sexualidade. 

Por tanto, a sexualidade está presente no desenvolvimento do dia- a- dia 

do aluno na escola, através das relações entre docentes e educandos e 

possivelmente entre os próprios alunos. 

A educação da sexualidade é uma função de todas as pessoas, 

principalmente para os educadores e família. Promover e repassar conhecimentos 

acerca da sexualidade enriquece o aluno e das possibilidades para tomadas de 

decisões seguras, melhorando o seu desenvolvimento educacional e intelectual. 

 

A educação em sexualidade é mais efetiva quando continua durante todo 
ciclo de vida e quando houver disponibilidade de outros serviços para 
ajudar os adolescentes a fazer escolhas douradoras nos campos social, 
educacional, econômico e de estilo de vida (IRVIN, 2000, p. 2). 

 

Portanto, a preocupação sempre se direcionou para este tema, pois, como 

educador, é fundamental e preciso orientar os alunos a tratar a sexualidade com 

responsabilidade, dimensionando informações para não estreitar os conhecimentos 

fisiológicos e biológicos a cerca da sexualidade. Desta forma, acreditamos ser 
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possível auxiliá-los para que possam discutir se informar e refletir e analisar a 

sexualidade como construção social. 

Para a maioria das famílias, falar de sexualidade leva imediatamente ao 

ato sexual, mas sexualidade é muito mais que isso, pode ser descrita como uma 

forma de afeição e amizade, uma maneira de cada pessoa descobrir-se e de 

descobrir o outro individuo.  

Por ser uma temática com muitas dúvidas, nem sempre as famílias 

conseguem representar o papel de orientadores em relação ao tema em discurso. 

Em muitas situações um simples diálogo com os filhos poderia evitar vários 

problemas vivenciados na adolescência. 

Portanto acredita-se que a escola é um dos locais adequados para 

abordar o assunto de maneira nítida e direta, já que no presente o tema ainda não 

é tratado com seu devido valor ou importância. Em função disso, a proposta é de 

incluir nas escolas uma nova metodologia para se trabalhar o tema sexualidade 

mais aprofundado com os alunos. 
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2.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

 

Buscando entender como se dá o processo de orientação sexualidade na 

escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamenta “Zélia Flecha da Silva”, no 

Municipio de Magalhães Barata, na turma de 5º ano do ensino fundamental e quais 

preparações são trabalhadas com os professores para o desenvolvimento deste 

trabalho foram incluído na pesquisa de campo a aplicação de questionários a dois 

profissionais que atuam diretamente com a educação, sendo (1) professor e (uma) 

coordenadora pedagógica, todos com nível superior. Para melhor compreensão e 

comparação das respostas, os mesmos serão identificados como professor e 

coordenadora pedagógica. 

Questionados sobre como a escola está orientando as questões da 

sexualidade humana dos seus educandos na escola, o professor respondeu que 

está orientando por meio de palestras, livros e vídeos. Respondeu também que 

considera muito importante e fundamental, pois se trata de um tema que faz parte 

da vida das pessoas, principalmente na adolescência que se encontram-se na fase 

de intensas mudanças em seu corpo. A coordenadora pontuou que considera a 

orientação sexual na escola necessária e estar orientando de forma transversal, 

porém, ainda não há algo sistemático e de várias questões discutidas com os 

educadores, nenhum pontuou a questão da sexualidade. Estas respostas é 

incontestável o quanto essa temática apresenta respostas contraditória e certa 

polêmica até mesmo entre os professores de outras turmas. A través da resposta 

do professor deu para observar que existem professor atentos a importância da 

orientação sexual na escola, considerando-a importante. É evidente que o trabalho 

de orientação sexual no espaço escolar é de grande importância. Contudo, existem 

alguns profissionais da educação que ainda não se mostram tão compreensivo a 

este tema devido, muita das vezes, a valores pessoais e tabus ainda existente no 

meio social que refletem na sua ação pedagógica em sala de aula. 

 

O trabalho de orientação sexual também contribui para a prevenção de 
problemas graves como abuso sexual e a gravidez indesejada.As 
informações corretas aliadas ao trabalho de auto conhecimento e de 
reflexão sobre a própria sexualidade amplia a consciência sobre os 
cuidados necessários para a prevenção destes problemas. (BRASIL, 1998, 
p. 114). 
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Analizando essas orientações a escola pode ser considerado um local 

privilegiado para proporcionar a conscientização dos riscos de uma gravidez 

precoce, bem como a orientação e estimulo a condutas responsáveis e saudáveis 

em relação aos temas referentes a vida sexual dos adolescentes. As questões 

atuais exigem que a escola fique mais próximo das reais necessidades das 

pessoas e das questões do seu crecimento pessoal e social. Diante desse contexto 

a mesma configura-se como um local adequado para discursões e observação a 

respeito do tema em discursão, ao mesmo tempo indica-se como um dos poucos 

veiculo de propagação acerca do tema para estas pessoas, podendo ajudar como 

uma facilitadora deste caminho. 

O professor pesquisado repondeu “NÃO” para a questão que questionava-

se se o mesmo se sentia capacitado para tirar as dúvidas dos alunos a cerca da 

sexualidade. Ainda não, falar de sexualidadae nos dias atuais é preciso garantir 

firmesa do assunto e possibilitar discursões abertas com responsabilidades para 

que haja possíveis conhecimentos a cerca do assunto. A coordenadora afirmou que 

sim, sentia-se capacitada, pois na visão dela considera a sexualidade como um 

fator biológico. Contudo, a sexualidade não está limitado apenas a essa maneira, 

visto que a mesma também é constituída por vários fatores, como culturais, sociais 

e afetividade. 

Os profissionais foram questionados de que forma as ações de 

sexualidade estão sendo conduzidas na sala de aula e na escola como um todo. O 

professor respondeu que na visão dele as ações deveriam ser conduzidas de forma 

integradora, e, é preciso que a escola tome responsabilidade junto com as famílias 

e a sociedade. A coordenadora afirma que é um ponto que ainda precisa ser 

ajustado na escola. 

Estas respostas é incontestável que na escola pesquisada não existe um 

trabalho relativo e continuo de ações  especificas voltada para orientação sexual 

dos educandos. 

O professor e a coordenadora foram questionados se houve alguma 

situação que envolvesse a sexualidade em sala de aula, e qual o motivo que levaria 

os alunos a apresentarem esses comportamento em sala. Ambos deram respostas 

parecidas que “SIM” os motivos são sensações de prazeres, socialização com o 

grupo e a própria idade de descobertas e mudanças no corpo. 
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As respostas dos profissionais traz uma preocupação individualizada com 

cada questão a cerca da sexualidade. 

 

O trabalho de orientação sexual visa propiciar aos jovens a possibilidade 
do exercício de sua sexualidade de forma responsável e prazerosa. Seu 
desenvolvimento deve oferecer critérios para o discernimento de 
comportamentos ligados à sexualidade que demandam privacidade e 
intimidade, assim como reconhecimento das manifestações de 
sexualidade passíveis de serem expressas na escola.(RADESPIEL, 1998, 
p. 4). 
 

 

O diálogo entre os profissionais que atuam na escola e alunos é muito 

importnte para o esclarecimento de possíveis dúvidas relativos a sexualidade. 

Portanto a importância de conversar sobre sexualidade envolve todos estas 

características e outra mais, visto que o assunto abrangem várias extensões que 

devem ser incluídas nas discursões sobre o tema. 

É normal no momento das aulas os alunos não se sentirem a vontade para 

fazerem indagações pessoais diante de todos os demais alunos, mas quando o 

alunos se sentir a vontade ele vai querer sanar sua dúvidas, é nesse momento que 

o professor deve se mostrar atencioso para ajudar o aluno a tirar suas dúvidas de 

forma nítida e objetiva, pois, as curiosidades a cerca da sexualidade não ficam 

restrita somente a sala de aula. 

O professor e a coordenadora foram perguntados se já participaram de 

cursos de formação na área da sexualidade e que contribuições eles vem ofertando 

aos seus educandos para um esclarecimento a cerca do tema pesquisado. As 

respostas dos dois profissionais foram que não participaram de nenhum curso de 

formação ou capacitação na área, enquanto as contribuições o professor 

respondeu que as suas contribuições vem sendo ofertada de forma importante na 

formação dos educandos a cerca da sexualidade, discutindo o assunto e 

esclarecendo informações para formação dos mesmos. A coordenadora mencionou 

que estar a pouco tempo no cargo, mas já está organizando ações voltadas ao 

tema, o que ainda não se concretizou o que não pode ser considerado como 

contribuição. 

Quanto a necessidade de um curso ou de formação continuada para 

trabalhar com a orientação sexual, o professor e a coordenadora consideram 

fundamental, pois os mesmos o tema sexualidade é visto com dificuldade entre 

eles, considerando que cada um entende de maneira diferente, uns são mais 
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fácieis de entender outros mais tradicionais, para isso um curso de capacitação ou 

formação continuada os educadores concerteza estariam melhores preparados e 

capacitados para desenvolver o tema de forma seguro e claro. 

Dessa forma a sexualidade não fica na função de um professor exclusivo, 

mas sim de todos os profissionais que atuam na escola. Para desenvolver 

quaisquer atividade é preciso que o professor esteja preparado para realizar ações 

pedagógicas de forma adequada e efetiva. 

 

Assim, propõe-se que a orientação sexual oferecida pela escola aborde as 
repercussões de todas as mensagens transmitidas pela mídia, pela família 
e pela sociedade, com as crianças e os jovens, Trata-se de preencher 
lacunas nas informações que a criança já possui e, principalmente, criar a 
possibilidade de formar opinião a respeito do que lhe é ou foi apresentado. 
A escola, ao propiciar informações atualizadas do ponto de vista cientifico 
e explicar os diversos valores associados à sexualidade aos 
comportamentos sexuais existentes na sociedade, possibilita ao aluno 
desenvolver atitudes coerentes com os valores que ele próprio elegeu 
como seus. (RADESPIEL, 1998, p. 6). 
 

 
Diante disso é de fundamental importância que a unidade escolar promova 

atividades de treinamamentos e de capacitações para seus professores em 

parceria com toda a direção afim de propiciar um local de preparação, opinões e 

troca de novas ideias. 

A capacitação de professores é primordial para o progresso de um bom 

trabalho de orientação da sexualidade humana. Contudo, esta é apenas uma ação 

entre muitas que poderar ser desenvolvidada no interior da unidade escolar. Este 

trabalho de pesquisa de campo apresenta indicações apartir dos quais possa tornar 

possíveis sugerir que a escola juntamente com toda a equipe que estão envolvido 

na educação, que possa também, desenvolver projetos para trabalhar a orientação 

sexual na unidade de ensino. Tal projeto deverá conter objetivos que possa 

abranger uma ação conjunta entre famílias, educadores e docentes, trabalhando as 

ansiedades, curiosidades dos alunos, desenvolvendo nos mesmos a reflexão sobre 

as divergências de gêneros, respeito pelo corpo e as expressões que envolva a 

sexualidade, bem como os tabus e os preconceitos que ainda permeiam em nossa 

sociedade. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Antes de escolhermos o tema sexualidade na escola, imaginávamos por 

que um tema que está ligado a condição humana e tão claro de se entender no 

presente e ao mesmo tempo com efeito de repressão e oculto no meio familiar, na 

escola e em toda sociedade. 

A execução dessa pesquisa reservou-nos momentos surpreendentes, com 

os que vivenciamos, observando, entrevistando, apilicando os questionários, 

verificando os dados obtidos, selecionando o que fosse de mais importante para 

acrescentar  e enriquecer esta pesquisa. O intuito era de sabermos como se 

desenvolve o processo de sexualidade na escola pesquisada e como os 

educadores estão conduzindos os desafios da sexualidade na escola 

principalmente nas turmas de 5º ano.. 

Neste cenário escolar ainda permanece o fator incompreensão, a 

improvisação, o repetir de preconceitos e quase sempre o descaso sobre ás 

experiências sexuais das crianças e jovens e aos estudos sobre a sexualidade dos 

mesmos. As crianças e jovens são seres humanos em relação com as outras 

pessoas, e por isso são sujeitas as influências sociais e afetivas nas suas escolhas 

e preferencias na construção de suas identidades e comportamentos. Na 

expressão de suas sexualidades, se tornam alvo de vigilância e ficam rotulados 

como figuras desviantes do esperado, por possuírem atitudes e comportamentos 

não aceitáveis com aqueles instituídos e normatizados pela escola. 

A pesar de ser um preceito fundamental aos processos de propensão, 

principalmente quando se tem clareza da relevância desta dimensão do ser 

humano na construção histórica do individuo e na formação da parte mais profunda 

de si mesmo, comumente, a sexualidade das crianças e jovens. Isso acontece 

quando o educador desconhece que a sexualidade envolve as histórias de vidas e 

seus segredos, emoções e sentimentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, 

valores relacionados a cada individuo. Os alunos levam para o ambiente escolar 

situações inusitadas nos mais diversos campos do conhecimento, inclusive aqueles 

relacionados à sua sexualidade, promovendo nos professores, sentimentos de 

desconhecimentos e impotências no confronto e questionamentos sobre essa 

experiência. Cabe à escola desenvolver ações criticas reflexivas e educativas, pois 

querendo ou não acaba se deparando com situações e questionamentos referente 
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a sexualidade de seus alunos. As escolas devem oferecer oportunidade para que 

os alunos possam esclarecer suas dúvidas e continuar formulando novas questões, 

contribuindo assim para o alívio de suas ansiedades que muitas das vezes contribui 

para uma má aprendizagem. 

A realidade vivenciada pela escola pesquisada não é diferente das demais 

escolas, observando que várias unidades educacionais ainda não desenvolvem de 

maneira sistemática e progressiva um trabalho especifico de orientação sexual, é 

visível que o tema sexualidade ainda é recheiado de tabus,  preconceito, fator que 

cria barreiras a um trabalho intensivo e permanente neste meio. 

Na pesquisa foi percebido professores vulneráveis, sem orientação e 

preparo para enfrentar os problemas e os desafios relativos à sexualidade dos 

alunos que aparecem no cotidiano da escola. Sabemos que não é fácil lidar com 

assunto sexualidade e, menos ainda quando se fala de sexualidade de crianças e 

jovens. Percebemos que os cursos de formação docente, muitas vezes não 

preparam os educadores para lidar e resolver questões relevantes a esta temática. 

A negação da sexualidade no dia- a- dia escolar é um fator historicamente 

e cultural que atravessa os tempos. Para isso faz-se necessário a implementação 

de um processo educacional que cuide as questões da sexualidade e suas 

manifestações sob algo tão comum a este tema. A capacitação de professores 

também devem ser visto como prioridade com a implantação de disciplinas nos 

cursos de formação de professores em prol de uma melhor conscientização a cerca 

do tem pesquisado. A sexualidade é algo que faz parte da vida humana e por isso 

não deve deixar de ser abordado nas escolas. Visto que esse é um espaço que 

oferece educação e é responsável pela formação integral das pessoas. 
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